
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 30/03/2021
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 15:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Manu Claes, Gunther Coppens, Jo Decoster, Bertrand Demiddeleer, Ella 
De Neve, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven Elpers, Nadine 
Herbrand, Annelies Janssens, Nicolas Kuczynski, Sophie Meirens, Koen 
Moeyersons, Bart Nevens, Kris Peeters, Kris Poelaert, Katrien Putzeys, 
Wolf Rysbrack, Ann Schevenels, Joris Van den Cruijce, Linda Van den 
Eede en Tania Gilson (notulist)

Verontschuldigd /

Agendapunten
De voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal 
doorgaat. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen 
meevolgen. 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 9 maart 2021 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Toelichting strategische project Horizon+

Ann Schevenels deelt mee dat tijdens de vorige raadscommissie Ruimte het strategisch project 
Zennevallei werd toegelicht. Toen werd aangekondigd om stelselmatig de strategische projecten voor 
te stellen op de raadscommissie. Vandaag is Jo Decoster aan de beurt. Hij coördineert reeds geruime 
tijd het project Horizon+. Dit project werd een aantal jaren geleden opgestart met de gemeenten 
Overijse, Tervuren, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode en de Regionale Landschappen en 
Natuurinvest. Er wordt gewerkt rond het Zoniënwoud. De voorbije jaren werden verschillende mooie 
initiatieven uitgewerkt en er volgen nog een heleboel nieuwe projecten. 
Jo Decoster is een ambitieuze coördinator die overal steun probeert te vinden. Eveneens probeert hij 
subsidies te verkrijgen die ten goede komen van de deelnemende gemeenten aan dit strategisch 
project.

Jo Decoster, projectcoördinator op de dienst Ruimtelijke Planning, geeft een toelichting aan de hand 
van een presentatie.

De voorzitter bedankt Jo Decoster. Dit was indrukwekkend. Zij geeft aan dat ze dit strategisch project 
vanaf het begin heeft opgevolgd als schepen van Milieu voor Sint-Genesius-Rode. Bij de start was er 



heel veel terughoudendheid. De manier waarop dit project heel diplomatisch, doortastend en grondig 
werd aangepakt, is prestigieus. Ze wenst het beperkt team te feliciteren met de bereikte doelstellingen 
en wenst haar waardering hierover uit te spreken. De voorzitter gaat na of er vragen en/of andere 
ervaringen zijn.

Geertrui Windels deelt uit haar persoonlijke ervaring uit Sint-Genesius-Rode mee dat het eindstadium 
voor het aanleggen van de parking aan de Middenhut bijna bereikt is. Er is een petitie gestart over het 
overvloedig kappen van bomen en een te grote hoeveelheid verhardingen. Een actiegroep kwam tot 
stand omwille van onvoldoende informatie naar de burgers. In het gemeentekrantje werd hier 
eveneens te weinig over gecommuniceerd. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst om negatieve 
kritiek van actiegroepen te voorkomen op zo’n schitterend werk. Maak projecten kenbaar door  
informatie en documentatie.

Jo Decoster beaamt dit. Het komt omwille van een personeelstekort. Er werd zoveel mogelijk 
voorbereid voor de gemeentekrantjes enz., maar we hadden te weinig mankracht om dit tot een goed 
einde te brengen. De beslissing werd genomen om 1 medewerker aan te stellen voor participatie en 
draagvlakvorming, bij het opnieuw indienen van het dossier als strategisch project.

De voorzitter begrijpt de bekommernis over de beperkte mankracht. Het kan een overbevraging zijn 
voor 2 personeelsleden. Gelukkig komt er een derde medewerker bij. Dit project heeft immers toch 
betrekking op 4 gemeenten. 

Nicolas Kuczynski licht eveneens als schepen van Sint-Genesius-Rode toe dat er hierover veel 
klachten werden ingediend. De burgers zien niet onmiddellijk de voordelen van dit project. 
Communicatie naar de inwoners is belangrijk. Dit gebeurde via de gemeentekrant en de televisie 
(RTBF). Eveneens was er een ontmoeting met de aannemers en de inwoners. Vele burgers dachten 
dat dit een eenzijdig initiatief was van de gemeente. Uiteindelijk zal dit project resulteren in een 
voordeel voor alle inwoners. 

Er zijn geen verdere vragen meer.

Geertrui Windels wenst het team en de bevoegde gedeputeerde bijzonder te danken voor de 
geleverde en te leveren inspanningen.

Ann Schevenels bedankt de medewerkers voor hun jarenlange inzet.

3 Samenstelling POVC en vergoeding externe deskundigen

Nadine Herbrand, diensthoofd Vergunningen, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie.

De voorzitter bedankt Nadine Herbrand voor deze goede toelichting en geeft het woord aan 
gedeputeerde Ann Schevenels ter aanvulling.

Ann Schevenels bedankt Nadine Herbrand voor de volledigheid van de presentatie. Het is heel 
belangrijk dat men een eerlijke vergoeding krijgt. Ook het vinden van goede externe deskundigen die 
deel uitmaken van de provinciale omgevingsvergunningscommissie, is heel belangrijk. In de loop der 
jaren is niet alleen het aantal dossiers maar ook de complexiteit verhoogd. Vanuit Vlaanderen is de 
advisering inzake deze aanvragen sterk verminderd. Hierdoor is de inbreng van de externe expertise 
des te belangrijker geworden. Deze vergoeding is dus nodig om goede deskundigen te vinden.

Er zijn geen verdere vragen meer.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

4 Rondvraag

Er zijn geen vragen of voorstellen.



Geertrui Windels deelt mee dat de volgende raadscommissie doorgaat op dinsdag 20 april om 15 uur.

Datum volgende vergadering 20/04/2021 om 15 uur
Einduur van de vergadering 17:00 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


